PUNTUAL DE JOVENTUT - COORDINACIÓ TERRITORIAL A GIRONA
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AVISOS
ATURADA DE GENCAT SERVEIS I TRÀMITS: Per tal d'oferir millores en els diferents serveis que es presten des del Servei de
Benestar Social i Família, de divendres 12 de juny a les 20h a dilluns 15 de juny a les 8h, els serveis relacionats amb la tramitació
electrònica, les notificacions electròniques, la bústia de contacte i la cita prèvia no estaran operatius

ALERTA!!!!! Degut a l’elevat nombre d’inscripcions hem hagut de canviar el lloc de la Trobada de Xarxa dels
professionals de joventut dels ens locals de la demarcació de Girona, que celebrem el dimarts 16 de juny: “Ampliant
mirades sobre les violències de gènere: reptes per a la prevenció en joventut”. Ara a l’Aula Magna de la Casa de Cultura
de Girona. Demà es tanquen inscripcions
Programa

Més de 1.100 joves de la demarcació de Girona s'han inscrit a la Garantia Juvenil

APP CAN GENÍS (l’espai dels joves de Palafrugell): Can Genís estrena Aplicació per a dispositius mòbils amb la qual els i
les joves disposen d’informació actualitzada de tots els cursos, activitats i sortides. A més a més d'un servei de
missatgeria, una agenda jove, galeria de fotografies, un servei de Salut 24 h, etc.

En el marc de celebració dels 10 anys d’Inund’Art, es pot visitar l’exposició dels Guanyadors de la menció d'Art Jove
Inund'Art al Centre Cultural la Mercè de Girona, fins el 3 de juliol 2015

Obertes les preinscripcions al segon període del programa 'Vacances en família. Estaran obertes fins al 22 de juny a les
12 h

“Tria el teu estiu”: Guia d’activitats d’educació en el lleure per aquest estiu

Preinscripció universitària del 2 de juny al 3 de juliol 2015

Prestacions per al pagament del lloguer 2015. El termini per presentar les sol·licituds és del 19 de maig al 23 de juny

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
RECURSOS, OFERTES, PREMIS, SUBVENCIONS:
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert la convocatòria del programa Formació amb Compromís de Contractació, que subvenciona entitats
i centres de formació perquè duguin a terme accions formatives El compromís és la inserció en empreses de com a mínim el 60% de l’alumnat. El termini
finalitza el 17 de juny .
Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu per a l'any 2015 (ESTIU 2015). Termini fins el 31 de juliol 2015
L’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona convoca el Premi de Dansa 2015 amb l'objectiu de potenciar el treball dels joves creadors i intèrprets,
oferint-los un ajut a la producció i a l'exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la seva inserció laboral. Termini de presentació de sol·licituds de
l'1 al 15 de setembre de 2015, ambdós inclosos.
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca ha obert la convocatòria dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent,
dirigit als i les alumnes d’educació secundària de 14 a 23 anys d’edat i que cursin estudis a partir del segon cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius de
grau mitjà o superior, i als centres d'ensenyament secundari. El termini finalitza el 22 de setembre de 2015.
III Premis al Voluntariat Universitari de la Fundació Mutua Madrileña: iniciativa que reconeix, dóna suport i promou la important tasca dels joves
universitaris que col·laboren en projectes de voluntariat en col·laboració amb entitats no lucratives. El termini per a la recepció dels projectes romandrà obert
fins al 31 octubre 2015 a les 14:00 hores.
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport del Govern de la Generalitat de Catalunya, convoca enguany els Premis Nacionals de
Recerca 2015. Destaquem la categoria 2, Premi Nacional de Recerca al Talent Jove, dotat amb 10.000 euros i una figura acreditativa. El termini de
presentació de candidatures finalitza el 30 de setembre de 2015 a les 14.00 hores.

Recordatori: El Departament de Justícia ha obert la convocatòria de dues línies de subvencions adreçades a entitats i associacions sense ànim de
lucre destinades a promoure la reinserció de les persones en risc d'exclusió social. Presentació de sol·licituds fins demà 13 de juny.
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Recordatori: Procés de selecció Eures de 40 llocs de treball per treballar a Holanda a l'estiu. Adreçat a persones joves d'entre 18 i 30 anys. Es
realitzarà a Barcelona, el 25 de juny de 2015. Data límit d’inscripció: 19 de juny de 2015
Recordatori: Beca Bòlit Mentor 2015-2016: Procés de selecció de tres artistes, menors de 36 anys, que han de desenvolupar un projecte de residència a
tres instituts d'educació secundària. Es proposa treballar una lectura contemporània de les ciutats i del context social, econòmic i cultural en què vivim. El
termini de recepció de projectes restarà obert fins al 19 de juny de 2015.
Recordatori: Beca Primer Comissariat Bòlit 2015-2016: En col·laboració amb l'Escola Universitària ERAM de Salt, l'Escola Municipal d'Art de Girona,
l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot i l'Estació Espai Jove. Destinataris: futurs comissaris menors de 35 anys que hagin acabat els estudis relacionats
amb la cultura i la creació contemporània en els darrers 5 anys i/o estudiants universitaris que vulguin dedicar-se al comissariat. Termini obert fins al 19 de
juny de 2015
Recordatori: Oberta la convocatòria de subvencions adreçada a actors de la cooperació catalans i dels països socis per la transformació social,
corresponent a l’any 2015. Aquesta és la primera convocatòria que es regeix segons el nou Pla director 2015-2018, i incorpora un innovador enfocament
integrat de gènere i basat en drets humans (EGiBDH). El termini de presentació de la línia 1 acaba el 10 de juny, i el de la línia 2 el 4 de juliol.

ACTIVITATS, JORNADES, FORMACIONS I SESSIONS INFORMATIVES:
Campanya de la Fundació Arrels: “El vídeo més avorrit del món”
Nova programació d’estiu de l’Estació Espai Jove de Girona
GAUDEIX L’ESTIU 2015!!. Activitats per a joves de 12 a 17 anys organitzades per l’Oficina Jove del Ripollès.
Festival Milestone Project, a Girona, del 13 al 27 de juny. Dissabte 13 de juny s’inaugura mitjançant una acció consistent en una instal·lació escènica a
mode de cub mòbil on els premiats de l’edició d’enguany del premi Pinzell de Cuixart convocaran artistes de Girona per a pintar plegats aquesta estructura.
Jornada sobre la incidència de la Llei de transparència en associacions, que se celebrarà el dilluns 15 de juny a les 16.30h a la seu de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Girona, que organitza el Departament de Justícia.
Jornada sobre l'aplicació pràctica de la Llei de transparència i accés a la informació al món local, dijous 18 de juny 2015, de 9 a 14 h a Edifici de la
Generalitat de Catalunya a Girona.
Projecte ESTUDI A L'ESTIU organitzat per la Fundació Esplai Girona per a joves que hagin acabat 6è o bé que estiguin estudiant ESO. Inscripcions fins el
18 de juny. Hi ha possibilitat de concedir beca per a joves que ho necessitin
Des de la Institució de les Lletres Catalanes, juntament amb el fòrum virtual Què Llegeixes?, organitzen la 1a Trobada de Joves Lectors que tindrà lloc el
proper dia 20 de juny durant tot el dia, a l'Arts Santa Mònica! De Barcelona. Inscripcions online.
La Fundació Pere Tarrés i Didania organitzen el 3er Congrés del Lleure Educatiu els dies 16 i 17 d’octubre al CaixaFòrum de Barcelona. Les inscripcions
es poden realitzar fins al 6 d’octubre 2015, però si es fa abans del 24 de juliol s’aplica un descompte.
Recordatori: Obert el termini per a la preinscripció dels alumnes nous que vulguin cursar cicles de formació professional durant el primer semestre
del curs 2015-2016 a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). El termini per presentar sol·licituds és del 3 al 16 de juny
Recordatori: ACCIÓ (Departament d’Empresa i Ocupació) organitza la 22a Setmana de la Internacionalització del 16 al 19 de juny. Un esdeveniment
adreçat a totes les empreses catalanes i agents de la internacionalització per tal de conèixer les últimes tendències i donar un pas endavant en el potencial
exportador de l’empresa. Destaquem el seminari que s’organitza a Girona el 17 de juny.
Recordatori: Jornada #èTIC, organitzada per la Direcció General de Telecomunciacions i Societat de la Informació, el 17 de juny 2015, de 9:30 a 13:45, a
l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona. Espai de debat i reflexió sobre la influència de les TIC a les nostres vides.
Recordatori: Obertes les inscripcions per participar a l’Escola d’Estiu del Voluntariat, que es realitzarà entre els mesos de juliol i de setembre. Se’n fan
també a les seus de Girona i Salt.

NOTÍCIES DESTACADES
Últim Butlletí Eurodesk – Juny 2015
e-Butlletí Xarxa Europa Jove - Juny 2015
Nou Butlletí de l'Institut Català de les Dones, núm. 90, juny 2015
Nou Butlletí DIXIT del Departament de Benestar Social i Família, núm. 136, juny 2015
Butlletí de Sumaris núm. 48 del Centre de Documentació Juvenil de la Direcció General de Joventut
Trobada Anual d’Educació en el Lleure: S'ha celebrat la 1a sessió del Seminari d’avaluació per competències
L'ICD ofereix formació per incloure la perspectiva de gènere a l'activitat de les associacions juvenils
L'Institut Català de les Dones i la revista Enderrock donen suport a les joves creadores musicals
Aprovat el Reial Decret que regula les subvencions públiques destinades al programa "El teu Treball EURES-FSE"
17 propostes per a un nou marc fiscal a l’associacionisme cultural
Els albergs de la Generalitat adaptaran els horaris a les recomanacions de la Iniciativa per a la Reforma Horària per fer-los més racionals
Coneix totes les possibilitats de l’InterRail
Google Non Profits és un servei gratuït pensat per les entitats i ONG perquè aprofitin algunes de les eines de Google de forma gratuïta. Les eines són
Google Apps, Google Ad Grants, Youtube i Google Earth Solidari.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
E-Joventut
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Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Enquesta a la joventut de Catalunya
Web Europa Direct UdG-Girona
Butlletí Informatiu Eurodesk – Desembre 2013
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva
“plaestanyjove.cat” – el portal jove del Pla de l’Estany
Garrotxajove al Facebook
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que publiquem el nou Puntual de Joventut, excepte en període d’estiu (juliol-agost).
En cas que vulguis fer saber cap acte o activitat del teu municipi o comarca perquè ho incloem al correu electrònic dels divendres, pots fer-nos-ho saber fins
el mateix divendres a les 10h a joventut.girona.bsf@gencat.cat
En cas que vulguis donar-te de baixa com a subscriptor/a, respon aquest correu notificant-ho i et traurem de la llista de distribució.
En cas que creguis que algú o alguna persona podria estar interessat/ada en rebre’l, reenvia-li aquest correu electrònic i informa’l/la que pot demanar-nos
l’alta com a subscriptor enviant una petició a joventut.girona.bsf@gencat.cat. Gràcies
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